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Према дефиницији СЗО традиционална медицина (ТМ) је збир знања, вештине и 

праксе засноване на теоријама, уверењима и искуствима која припадају различитим 

културама, било да се могу објаснити или не, користе се за одржавање здравља, као и у 

превенцији, дијагнози, побољшању или третману физичких и менталних болести.1  

Потреба да се област традиционалне медицине уреди истакнута је на  

заседањима СЗО и регионалних комитета, пре свега у Алма-Ати 1978.,  на којима је 

препоручена интеграција традиционалне и савремене медицине кроз Програм: 

„Здравље за све“!2 

СЗО је 1994. године контактирала земље чланице како би прикупила 

информације о примени, пре свега, лекова биљног порекла. На основу прикупљених 

одговора закључило се да област не обухвата само биљне лекове.  Упитник се 

проширује као и број земаља које су учествовале у пројекту. Србија и Црна Гора, као 

једна држава у то време, биле су једна од учесница. На основу добијених информација, 

2001. издате су препоруке за легализацију ТМ.3 Србија није учествовала у изради овог 

документа. 

Схватајући значај ове области, СЗО израђује прве препоруке развоја ТМ за 

период од 2002-2005. 4 То је био први стратешки документ СЗО у овој области, после 

кога су сукцесивно уследиле многе декларације и стратегије. 

                                                           
1 WHO traditional medicine strategy: 2014-2023, WHO Press, World Health 

Organization, Geneva 

2 Declaration of Alma-Ata, International Conference on Primary Health Care, Alma-

Ata, USSR, 6-12 September 1978. 

3 Legal status of traditional medicine and complementary/alternative medicine: a 

worldwide review World Health Organization 2001. 

4 Traditional Medicine Strategy 2002-2005, World Health Organization, Geneva, 

2002. 
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Најновији документ који даје основне смернице развоја ове области је стратегија 

за период од 2014-2023. 5        

У почетку користили су се појмови традиционална и хербална медицина. 

Подаци су се односили на традиционалне поступке Кине, Индије, Тибета.., који су 

осталом делу света постали препознатљиви (Кинеска традиционална медицина, 

Ајурведа, Тибетанска традиционална медицина...). 

Међутим, невероватно брз развој нових научних дисциплина (биофизике, 

квантне физике, информационих технологија) омогућио је настајање 

мултидисциплинарних метода и система дијагностике и терапије. Већина нових 

дијагностичких и терапијских системи заснивају се на традиционалним методама 

(акупунктурни канали и тачке, систем доша, биопоље..) али и излазе из домена 

конвенционалне медицинске праксе. 

Током времена и све обимнијих информација терминологија се проширује.  

У новијим документима СЗО у употреби су три термина која се односе на ову 

област: традиционална, комплементарна и алтернативна медицина.   

Традиционална медицина (lat. traditio), предање, преношење с колена на 

колено, усмено ширење прича, порука, веровања, обичаја. Утемељење нових метода 

показује да је традиционална медицина (ТМ) основ за многе методе новог доба, али да 

термин није свеобухватан. 

 Алтернативна медицина (lat. alternativa), избор између двога, опредељење за 

једну од две могућности, је, помало, криви назив за многе дијагностичко и терапјиске 

поступке из ове области, јер се људи од давнина ослањају на акупунктуру, 

фитотерапију, масажу, а тек уназад 300 година (време постојања западне медицине) 

имају могућност избора (фитотерапија или фармакотерапија, на пример). Имајући ово у 

виду, фармакотерапија би, онда, била алтернативна терапија! Термин је ушао у 

свакодневну употребу, тако да данас постоје многе клинике и кабинети, ординације, са 

називом “алтернативан”. 

Комплементарна медицина (nlat.complementarius), допунски, који допуњује, 

који служи као допуна или додатак нечему. Појам који је, можда, искључив јер сви 

дијагностичко терапијски поступци (алтернативни) могу да буду потпуно самостални. 

                                                           
5 WHO traditional medicine strategy: 2014-2023 ,WHO Press, World Health 

Organization, Geneva 



С тим у вези, термин који се доста употребљава у САД - CAM (complementary and 

alternative medicine). 

Треба поменути и термин који се све чешће употребљава: 

Интегративна медицина (nlat.-integralis), интегралан, целински, који сачињава 

целину. Сигурно је да се ове методе могу применити заједно са дијагностичким и 

терапијским поступцима конвенционалне медицине и да тако представљају једну 

целовитост. Али, и не морају! Приступ лечењу који има све већу подршку, пре свега, 

стручног кадра који припада конвенционалној, западној медицини. Настао као потреба 

превазилажења ограничења, пре свега алопатске медицине али и алтернативне 

медицине. Има за циљ да обједини оба система и да успостави тзв. холистички 

приступ. 

Није на одмет разјаснити и често употребљаване термине: 

Алопатска медицина (грчки alopathy: други, болест),  савремени приступ 

западне, конвенционалне медицине: дејством на симптоме супстанцама или 

поступцима који имају супротно дејство од симптома који карактеришу стање одређене 

болести (анти-пиретици, ана-лгетици, анти-хипертензиви – механизам дејства у самој  

класификацији). 

Овај термин је 1842. године сковао K.Ф.С. Ханеман (C. F. S. Hahnemann) да би 

назначио разлику између уобичајене медицинске праксе и хомеопатије, система 

терапије који је он утемељио. 

Холистички приступ: термин холизам сковао је Џен Сматс (Jan Smuts, 1870 - 

1950) у књизи “Холизам и еволуција” (Лондон 1926.). Дефинисао је холизам као 

теорију по којој је целина (holos на грчком: цео) више него збир њених саставних 

делова. У алтернативној медицини свеобухватни приступ у коме се човек посматра као 

јединство тела, душе и духа  (енг. whole: цео, целовит). 

У Европској унији користи се одредница комплементарно-алтернативна 

медицина (КАМ-CAM). Отприлике 145 000 лекара практикује неку од метода КАМ, као 

и око 160 000 обучених КАМ практичара, који нису здравствени радници. Према 

проценама то је око 30 двоструко обучених лекара и око 30 КАМ практичара на 100 000 

становника у ЕУ.6  

                                                           
6  КАМ 2020 - допринос комплементарне и алтернативне медицине одрживом 

здравственом систему у Европи, Еурокам, 2014. 
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          У литератури наилазимо и на друге одреднице: натуропатска, не-конвенционална, 

природна медицина... 

Иако није директно учествовала у изради стратегија, Србија је препознала значај 

ове области.  

Већ 2005. усвојен је Закон о здравственој заштити који је омогућио 

здравственим радницима да, у оквиру своје праксе, могу да користе методе и поступке 

традиционалне медицине. Уведена су три појма за ову област: традиционална, 

комплементарна и алтернативна медицина. Користи се скраћеница ТМ (Члан. 235).7  

Методе и поступке ТМ могу да обављају здравствени радници који имају 

дозволу за обављање метода и поступака ТМ које издаје Министарство здравља (Члан. 

236). 7  

Члан 28. истог закона је, такође, дао право пацијенту да треба да буде 

обавештен, поред осталог, и о алтернативним методама лечења. Самим тим, надлежни 

здравствени радник има обавезу да буде упознат са методама ТМ како би могао да 

пружи професионалну информацију. 

После усвајања закона Министарство здравља је формирало Радну групу за 

доношење предлога израде правилника који би утврдили методе, ближе услове 

обављања, начин едукације здравствених радника... 

Светска пракса у овом случају је двојака:  

1. комбиновани модел владе и струковних удружења у коме влада овлашћује 

струковно удружење за праћење обављања праксе и поштовања стандарда и етике; и  

2. саморегулација када се на нивоу струковних удружења и њихових савеза 

утврђују стандарди, етички кодекс, образовни и истраживачки програми и све потребно 

за обављање праксе (уобичајено у земљама са развијеном традицијом струковних 

удружења). 

Иако је у то време у Србији био врло мали број удружења, Министарство 

здравља се одлучило за комбиновани модел. Радна група је позвала сва удружења, 

стручњаке и појединце који су били заинтересовани да се укључе у активности. 

Треба напоменути да је у то време постојао знатан број здравствених радника 

који су примењивали поједине методе ТМ. Осамдесетих година 20. века у Београду је 

била организована едукација за примену акупунктуре, духовно-енергетске медицине.... 

У оквиру Српског лекарског друштва  формирана је Секција за акупунктуру (1980, 

                                                           
7 Закон о здравственој заштити ''Службени гласник Републике Србије'' бр.107/05. 



први председник академик А. Шкокљев). У оквиру Секције, 2006. формиран је Актив за 

квантну медицину. Секција за хомеопатију при СЛД се формира 2010. (први 

председник проф Милош Поповић). 

У међувремену се формира све већи број струковних удружења, која узимају 

активно учешће. 

Ваља поменути да је Прво хомеопатско друштво у Југославији формирано 1995. 

Први председник је био проф др сц мед Милош Поповић. 

Обзиром да у Србији, до тада, примена метода ТМ није била регулисана 

законом, удружења су користила искуства и препоруке сродних струковних удружења  

признатих, пре свега, у Европи (Русија, Украјина, Немачка..). 

Већина удружења је имала, и има, потписане споразуме о научно-техничкој 

сарадњи са референтним европским центрима у овој области. Користе се њихове 

методологије образовања и препоруке компетенција и лиценцирања. Споразуми су 

дозвољавали, сходно препорукама СЗО, да се методологије прилагоде могућностима у 

Србији. 

Прикупљен је обиман материја на основу којег је Радна група израдила 

препоруку првог Правилника o ближим условима, начину и поступку обављања метода 

и поступака традиционалне медицине.8  

Радна група је прерасла у Комисију за процену и давање мишљења о примени 

метода и поступака традиционалне медицине. 

Те исте године усвојен је први Правилник o ближим условима за спровођење 

континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике.9  

Едукација у овој области је последипломска едукација и улази у систем 

континуиране медицинске едукације (КМЕ). Струковна удружења планове и програме 

акредитују код Здравственог савета Србије, највишег акредитационог тела за КМЕ.  

Према нашем законодавству, здравствени радници су лица која имају завршен 

медицински, стоматолошки, односно фармацеутски факултет, као и лица са завршеном 

другом школом здравствене струке, а која непосредно обављају здравствену делатност 

у здравственим установама или приватној пракси, под условима прописаним Законом о 

здравственој заштити. 

                                                           
8  Службени гласник РС, бр 119/07 

9  Службени гласник РС, бр 19/07 
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Нешто касније, 2009. год.,  донет је Поступак за издавање дозволе за обављање 

ТМ.10  

Један од услова за добијање дозволе за обављање неке од метода ТМ је упис у 

Регистар практичара струковних удружења. 

Здравствени радник са захтевом за упис у Регистар подноси струковном 

удружењу сву документацију која потврђује нивое образовања (и формалног и у оквиру 

континуиране едукације у области ТМ). 

Дозволу потписује министар здравља на основу мишљења Комисије за ТМ и 

везана је за дозволу за отварање ординације/апотеке/амбуланте конвенционалне 

медицине. 

Током времена и праксе све већег броја здравствених радника, који су 

практиковали неку од метода ТМ, појављивале су се дилеме које јe требало разрешити. 

Једна од тема је била и нивои компетенције засновани на формалном образовању 

здравствених радника. То је покренулo и потребу формирања других секција. 

На предлог др Данијеле Драшковић-Радојковић, др Душице Стефановић, др 

Душице Милићевић и др Славице Аранђеловић, организован је иницијативни састанaк, 

одржан 30.06.2012. , на коме је усвојен предлог да се Српском лекарском друштву 

упути молба за формирање нове секције, која би се звала Секција за традиционалну 

медицину (СТМ).  

Поред већ постојећих Секција за акупунктуру и хомеопатију, Актива за квантну 

медицину, СТМ би помогла етаблирању других метода које нису обухваћене радом 

поменутих секција и актива СЛД. Упућено је писмо Председништву СЛД са списком 

од 110 лекара који су подржали формирање СТМ и кратким описом више од 10 метода 

које нису биле обухваћене радом поменутих секција СЛД. 

Председништво СЛД  је на седници, одржаној 09.11.2012., подржало формирање 

СТМ. 11 

Оснивачки састанак СТМ одржан је 21.12.2012. у просторијама СЛД. 

Секција је формирала Председништво од  представника заинтересованих 

струковних удружења који су заступали остале методе ТМ одобрене правилником из 

                                                           
10http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/Zakoni/Pravilnici/Postupak%20Za%20Izdava

nje%20Dozvole%20Za%20Obavljanje%20Tradicionalne%20Medicine.pdf 

11 одлука 01 број 2750 Председништва СЛД,архив СЛД 

http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/Zakoni/Pravilnici/Postupak%20Za%20Izdavanje%20Dozvole%20Za%20Obavljanje%20Tradicionalne%20Medicine.pdf
http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/Zakoni/Pravilnici/Postupak%20Za%20Izdavanje%20Dozvole%20Za%20Obavljanje%20Tradicionalne%20Medicine.pdf


2007. и активно се укључила у решавање новонасталих проблема  и недефинисаних 

ставки везаних за област ТМ. (фотографија бр.1) 

Прво Председништво Секције: 

1. председник Секције: професор Вук Стамболовић 

2. секретар Секције: др Славица Аранђеловић 

3. Ајурведа: др Верица Илић-Влатковић 

4. Антропозофија: без предлога 

5. Ароматерапија: мр пх Љубенковић Емилија 

6. Бренан Енергетски Рад БХ: др Јања Стефановић 

7. Фитотерапија: мр пх Љиљана Живадиновић 

8. Породични распоред: др Слађана Јовић 

9. Рефлексологија: др Драго Ђорђевић 

10. Реики: др Данијела Драшковић - Радојковић 

11. Реконекција: др Душка Ђуровић 

12. Qi Gong: др Ана Жикић 

13. Jога: др Душица Милићевић 

14. Хиропрактика: др Петар Динић 

15. Духовно-енергетска медицина: др Душанка Петровић 

16. Детекција и заштита од нејонизујућих зрачења: Милан Рогуља 

17. Група за регулаторну и легислативну подршку методама ТМ: др Виолета 

Станимировић 

За чланове Етичког комитета изабрани су: др Вук Стамболовић, др Верица 

Илић-Влатковић, др Драго Ђорђевић, др Душанка Петровић, др Виолета 

Станимировић. 

Списак чланова Председништва остаје отворен  и попуњава се сходно 

укључивању представника нове методе која није првобитно укључена у рад СТМ. 

Усвојени су предлози садржаја рада СТМ: професионализација, ширење 

информација о законски признатим методама, активно укључивање у доношење 

стандарда и критеријума, етичког кодекса, могућностима личног развоја, стручна 

сарадња, ангажман у заједници.12  

Крајем 2013.  Комисија за ТМ при Министарству здравља је упутила допис 

Секцији за ТМ СЛД да дефинише препоруке по нивоима компетенције, а по важећој 

                                                           
12  Записник са Оснивачког састанка СТМ, 21.12.2012. архив СТМ 



8 
  

класификацији здравствених радника за обављање поступака ТМ и да препоруке 

достави Комисији за ТМ Министарства здравља.13  

 Радна група за контакт са Комисијом за ТМ (др Данијела Драшковић-

Радојковић, др Душанка Петровић, др Душка Ђуровић, др Душица Милићевић, др 

Верица-Лела Илић, др Славица Аранђеловић)  је проследила допис свим удружењима 

преко њихових представника у Председништву СТМ. 

На основу предлога удружења Радна група доставља Комисији за ТМ материјал 

који  дефинише нивое едукације и компетенције у области ТМ. 

Дванаест струковних удружења је послало детаљан план едукације и предлоге 

нивоа компетенције: Удружење за апитерапију и унапређење интегративне здравствене 

заштите  Апи-Бео, Струковно удружење за промоцију и развој професионалне 

ароматерапије АромаТеа (Београд), Друштво за промоцију примене медицинског 

система др Едварда Баха Бахове Цветене Есенције (Београд), Удружење за системску 

терапију и системска решења Породични распоред (Београд), Практичари Реконекције 

Србије (Београд), Удружење Реики Србије (Београд), Јога (Београд), Wingwave  

(Београд), Међународно удружење за промоцију и развој квантне медицине Quanttes 

(Београд), Норма Центар (Београд), Удружење за ајурведску медицину Лотос 

(Београд).14  

Материјал је са дописом предат Министарству здравља, Комисији за ТМ. 15 

Схватајући значај уређивања ове области (нивои едукације, компетенције, 

издавање дозволе) оформљено је, почетком 2017., Опште удружење за алтернативну 

медицину и алтернативне третмане АЛТЕРА при Привредној комори Србије, са циљем 

ширег удруживања већ постојећих удружења и појединаца који се баве неком од 

метода ТМ. 

Сва поменута удружења су учествовала у јавној расправи у вези измене и допуне 

Закона о здравственој заштити. У прихваћеном Нацрту Закона о здравственој заштити 

предложен је, уместо традиционална/комплементарна/алтернативна медицина, само 

термин комплементарна медицина. 

                                                           
13  архив СЛД, 01 бр.84 од 15.01.2014. 

14  архив СЛД, 01 бр.1154 од 2. јуна 2014. 

15  писарници МЗ, редни број 030, 02.06.2014. 



Предлог свих удружења је био алтернативна медицина; термин који означава 

другачији приступ исцељивању, могућност избора и самосталну примену метода и 

поступака.  

Треба нагласити да и СЗО препознаје ову одредницу. 

Крајем марта 2018. усвојен је нови Правилник 16  који регулише могућност 

примене ТМ. Овог пута струковна удружења нису консултована! 

Према важећем правилнику методе и поступци су сврстани у 13 група метода 

превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације: 

1) Ајурведа;  

2) Акупунктура и сродне технике (безиглене стимулације тачака, зона и 

меридијана);  

3) Традиционална кинеска медицина;  

4) Хомеопатија;  

5) Фитотерапија;  

6) Квантна медицина и сродне технике;  

7) Хиропракса и остеопатија;  

8) Реики метода;  

9) Традиционална домаћа медицина;  

10) Макробиотика у медицинске сврхе;  

11) Арома-терапија у медицинске сврхе;  

12) Апитерапија у медицинске сврхе;  

13) Ћи Гонг вежбе, јога вежбе, хата јога вежбе и таи чи чуан вежбе у медицинске 

сврхе.  

Доктор медицине и доктор стоматологије који имају одговарајућу едукацију 

могу да обављају све методе.17 

Магистри фармације и други здравствени радници имају ограничења;  магистар 

фармације нпр. може да израђује фитотерапијске, хомеопатске и препарате 

традиционалне домаће медицине и може да примењује методе од тачке 10-13. 

                                                           
16  Правилник о ближим условима, начину и поступку обављања метода и 

поступака традиционалне медицине ("Службени гласник РС", бр. 16/2018) 

17  Правилник о ближим условима, начину и поступку обављања метода и 

поступака традиционалне медицине ("Службени гласник РС", бр. 16/2018) члан 4. став 

1. тач. 1) -13). 
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Други здравствени радник – са завршеном одговарајућом високом, вишом, 

односно средњом школом здравствене струке који има одговарајућу едукацију, обавља 

методе комплементарне медицине из члана 4. став 1. тач. 10), 11), 12) и 13).  

Треба нагласити да се у оба правилника помиње метода традиционална домаћа 

медицина. Далеке 2007. идеја је била да се током времена прикупе и запишу поступци 

исцељивања познатих у српском народу. Тиме би се сачували од заборава. Материјал 

би послужио за формирање методологије поступака исцељивања примењиваних током 

векова на територији Србије.  

Сем појединачних радова ентузијаста не можемо се похвалити да смо много 

напредовали.  

Закључак 

Иако је, на пример, акупунктура почела у Србији да се примењује у лекарској 

пракси пре више од 80 година, права база података је почела да се формира тек са 

успостављањем Регистара практичара струковних удружења. 

Према подацима, до марта 2018. издато је 215 потврда уписа у Регистар за 

акупунктуру, 124 потврде за методе и поступке квантне медицине, 4 потврде за 

хомеопатију и 4 потврде за фитотерапију.18  

Успостављањем сарадње удружења и Министарства здравља добио би се тачан 

податак о методама и броју здравствених радника који имају дозволу Министарства; 

упис у Регистар није валидан податак да је здравствени радник поднео захтев 

Министарству. 

Савез струковних удружења би могао, на основу добијених података, да ради на 

предлогу стратегије даљег развоја ТМ у Србији; на стручности, професионалности, 

укључивањју свих метода у све нивое здравствене заштите, и не само преко приватних  

здравствених установа, на признавању трошкова од стране здравствених фондова.... 

Приоритет активности свих струковних удружења би требао да буде рад на 

прикупљању материјала у области традиционалне домаће медицине. 

Данас свет не би могао да говори о кинеској или ајурведској медицини да нема 

писане заоставштине. Хиљадугодишња традиција исцељивања постоји у свим 

народима, и у нашем, само је треба отрнути од заборава.  

Према подацима СЗО  јавност и корисници здравствених услуга све више се 

окрећу методама ТМ. Овај сектор има све већи значај у економском развоју великог 

                                                           
18  Регистар Међународног удружења за промоцију и развој квантне медицине 



броја земаља. Са друге стране, имајући у виду тренутну финансијску кризу у свету, 

примена ових метода у промоцији здравља и превенцији болести знатно смањује 

трошкове здравствене заштите.19  

 

фотографија бр.1:  Прво Председништво Секције за традиционалну медицину Српског 

лекарског друштва (децембар 2013.) 

 

                                                           
19  WHO traditional medicine strategy: 2014-2023, WHO Press, World Health 

Organization, Geneva 


